
 

Eil. 

Nr. 

Programos pavadinimas Mokymosi 

trukmė 

Specialybė 

1.  Pradinio muzikinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programa 

Papildanti pradinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa 

Pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą 

papildančio ugdymo programa 

Papildanti pagrindinio muzikinio formalųjį 

švietimą papildančio ugdymo programa 

4 metai 
 

birželio–rugpjūčio 

mėnesiai 

4 metai 

 

birželio–rugpjūčio 

mėnesiai 

Fortepijono,  smuiko, violončelės, gitaros, 

akordeono, vargonų, pučiamųjų instrumentų 

(fleitos, blokfleitos, klarneto, trimito, trombono, 

saksofono, alto, baritono, tūbos), mušamųjų 

instrumentų,  kanklių, birbynės, lumzdelio, 

skudučių, skrabalų, dainavimo specialybės 

2.  Pradinio teatrinio formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo programa 

2 metai Vaidyba, sceninė kalba, sceninis judesys, sceninė 

kultūra, vaidinimų kūrimas, judesio teatras 

3.  Muzikos mėgėjų (suaugusiųjų) ugdymo programa 4 metai Fortepijono, smuiko, violončelės, gitaros, 

akordeono, vargonų, pučiamųjų instrumentų 

(fleitos, blokfleitos, klarneto, trimito, trombono, 

saksofono, alto, baritono, tūbos), mušamųjų 

instrumentų, kanklių, birbynės, lumzdelio, 

skudučių, skrabalų, dainavimo specialybės 

4.  Pagilinto muzikinio ugdymo meniniuose 

kolektyvuose programa 

2 metai Jaunučių, jaunių chorai, populiariosios muzikos 

choras, styginių, pučiamųjų, akordeonistų, 

liaudies instrumentų orkestrai, simfoninis 

orkestras. Instrumentiniai ansambliai: 

smuikininkų, violončelininkų, medinių arba 

varinių pučiamųjų, skudučių, kanklių, birbynių, 
gitarų 

5.  Pagilinto muzikinio ugdymo programa, skirta 

pasirengimui studijuoti muzikinę, arba su ja 

susijusią, profesiją 

1–2 metai Pasirinktas instrumentas 

6.  Bendrojo muzikinio ugdymo programos 15–18 
metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams 

2 metai Pasirinktas instrumentas, dalykai arba meninis 
kolektyvas 

7.  Ankstyvojo muzikinio ugdymo programa 3 metų 
amžiaus vaikams 

1 metai Edukaciniai ‒ muzikiniai žaidimai 

8.  Muzikinio ugdymo programa 5–7 metų amžiaus 

vaikams (su integruotu muzikos instrumento 
pažinimu) 

1–2 metai Fortepijonas, smuikas, išilginė fleita, mokyklinė 

dūdelė, perkusiniai instrumentai, autentiškos 
kanklės 

9.  Muzikinio ugdymo programa 5–7 metų amžiaus 
vaikams (be integruoto muzikos instrumento 

1–2 metai Muzikos kultūra ir raštas, ritmika ir improvizacija 



10.  Trumpalaikės meninio ugdymo programos 15–18 
metų amžiaus vaikams ir jaunuoliams 

1 metai Fortepijonas, akordeonas, kanklės, pučiamieji, 
gitara, mušamieji 

11.  Trumpalaikės ir ilgalaikės kryptingo meninio 

ugdymo programos 

2 metai Ansambliai: folklorinis, senosios muzikos, 

vokalinis, vokalinis instrumentinis, kaimo kapela, 

įvairios sudėties kameriniai klasikinės muzikos 

ansambliai. Pasirengimas jaunųjų muzikos 

atlikėjų konkursui. Pasirinktas instrumentas ar 

meno kolektyvas, dainavimas, dirigavimas, 

akompanavimas, iliustravimas, trečiasis muzikos 
instrumentas 

 
  


